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Congresso Nacional de

27 - 29 setembro 2013
Faculdade de Ciências da Saúde

Medicina Geral e Familiar

Covilhã
FICHA DE INSCRIÇÃO & RESERVA DE ALOJAMENTO
www.cnmgf.com

1

apmgf@leading.pt

+351 217 712 634

DADOS PESSOAIS
Prof.

Prof.a

Dr.

Dra.

Nº Ordem dos Médicos _________________ Nº de Sócio da APMGF __________________

Apelido ___________________________________________________ Nome _________________________________________________________
Morada __________________________________________________________________________________________________________________
Localidade __________________________________________ Código Postal __________________________ País ____________________________
Local de Trabalho __________________________________________________________________________________________________________
Tel. Residência ____________________________Tel. Trabalho _______________________________Telemovel _____________________________
Fax _____________________________________________________ E-mail ___________________________________________________________
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INSCRIÇÃO
Até 31/07/2013

Até 08/09/2013

Após 08/09/2013

Interno de MGF e Jovem Médico de Família*sócio APMGF

€ 75,00

€ 120,00

€ 200,00

Total

€ _______________

Sócio APMGF

€ 100,00

€ 140,00

€ 200,00

€ _____________

Interno Ano Comum

€ 75,00

€ 120,00

€ 200,00

€ ____________

Não sócio

€ 170,00

€ 200,00

€ 250,00

€ ____________

Orientador sócio APMGF/ Interno sócio APMGF

€ 150,00

€ 230,00

€ 360,00

€ ____________

Orientador não sócio/ Interno sócio APMGF

€ 220,00

€ 280,00

€ 400,00

€ ____________

Orientador sócio APMGF /Interno não sócio

€ 240,00

€ 300,00

€ 400,00

€ _______________

Orientador sócio APMGF/ + 2 Internos sócios

€ 220,00

€ 340,00

€ 540,00

€ _____________

Estudante de Medicina

€ 15,00

€ 20,00

€ 20,00

€ ____________

Outros Profissionais de Saúde

€ 170,00

€ 200,00

€ 250,00

€ ____________

Valor da Inscrição € ____________
* Jovem Médico de Família sócio APMGF - especialista em MGF que realizou o exame final de internato a partir de janeiro de 2008.
** O valor indicado corresponde à inscrição conjunta de um orientador e de um interno da mesma unidade de saúde, desde que sócios da APMGF.
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INSCRIÇÃO PARA WORKSHOP E OFICINA DE TÉCNICAS E HABILIDADES | SEXTA FEIRA, 27 DE SETEMBRO
Até 31/07/2013

Até 08/09/2013

Após 08/09/2013

Total

Interno de MGF e Jovem Médico de Família*sócio APMGF

€ 5,00

€ 10,00

€ 15,00

€ _______________

Não Sócio (Interno de MGF e Jovem Médico de Família)

€ 10,00

€ 15,00

€ 20,00

€ _____________

Valor da Inscrição € ____________

A inscrição nos workshops e oficinas destina-se apenas a Internos de MGF e Jovens Médicos de Família

Os workshops e oficinas 1,2 e 3 funcionarão em simultãneo, pelo que só é possível a inscrição numa delas.
1. Leitura e Interpretação do MAPA

2. Auscultação cardíaca

3. Otoscopia e Toque retal

Os workshops e oficinas 4,5 e 6 funcionarão em simultãneo, pelo que só é possível a inscrição numa delas.
4. Urgências oftalmológicas

5. Auscultação cardíaca (sessão em inglês)

3. Otoscopia e Toque retal (sessão em inglês)
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ALOJAMENTO EM HOTEL

Data de entrada______________________ Data de Saída ________________________ Nº de noites ______________________ (mínimo 2 noites)
Hotel

Categoria

Hotel Dos Carqueijais * classic

4****

Localidade

Covilhã

Quarto Single

€ 56,35

Quarto Duplo

Hotel Dos Carqueijais * superior

4****

Covilhã

€ 67,85

€ 79,35

Hotel Serra da Estrela * classic

4****

Covilhã

€ 56,35

€ 67,85

Hotel Serra da Estrela * superior 4****

Covilhã

€ 67,85

€ 79,35

TRYP Covilha Dona Maria Hotel

Covilhã

€ 54,05

€ 62,10

4****

Hotel Turismo da Covilhã

4****

Covilhã

€ 49,50

€ 60,95

Hotel Santa Eufémia

2*

Covilhã

€ 36,80

€ 46,00

Covilhã Parque Hotel

2**sup

Covilhã

€ 26,50

€ 38,00

*Preços por quarto, por noite, em euros, incluindo pequeno almoço e taxas.
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Total

€ 67,85

Valor do Alojamento

CONDIÇÕES GERAIS

• A devolução do Boletim de Inscrição devidamente assinado implica a concordância com as condições gerais e de reserva mencionadas
neste formulário.
• A data limite para a receção de inscrições é 25 de setembro, após essa data só serão aceites inscrições no secretariado do Congresso a partir
das 12h00 de 27 de setembro.
• O pagamento da inscrição e dos serviços reservados deve ser feito simultaneamente com a inscrição no Congresso.
• A Leading enviará a cada participante uma confirmação da sua inscrição após verificação do pagamento.
• Os cancelamentos de inscrições recebidos por escrito até dia 5 de setembro de 2013 serão reembolsados na totalidade menos 10€ de taxa
de serviço, após o Congresso.
• Os cancelamentos de inscrições recebidos por escrito após dia 5 de setembro de 2013 serão reembolsados 50% do valor menos 10€ de taxa
de serviço, após o Congresso.
• A partir de 17 de setembro não haverá lugar a qualquer reembolso.
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CONDIÇÕES DE RESERVA E CANCELAMENTO DE ALOJAMENTO

• A confirmação da sua reserva serve como voucher e deverá ser apresentada no hotel selecionado.
• Qualquer pedido de alteração ou cancelamento deve ser comunicado por e-mail para a Leading (apmgf@leading.pt)
• Os cancelamentos recebidos por escrito até ao dia 21 de agosto de 2013 serão reembolsados na totalidade. A partir dessa data poderá não haver lugar a reembolso.
• Confirmada a sua reserva, em caso de não comparência no hotel, será, ainda assim, cobrada a totalidade da estadia.
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FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de crédito

Nome do titular do cartão____________________________________________________________________________________________________
Validade

Número do cartão
Código de segurança - 3 últimos dígitos no verso do cartão

Autorizo a Leading/ Ambity a debitar ao meu cartão de crédito o valor de € ______________, ________ relativa ao pagamento dos serviços agora
reservados e a quaisquer alterações posteriores de acordo com as condições de reserva e de cancelamento.
Assinatura do titular (como no cartão) _____________________________________________________ Data __________________________________

Cheque, emitido à ordem de AMBITY - NOVAS DINÂMICAS DE TURISMO
Número: ____________________________ Banco: __________________________________________ Valor: € _________________, _____________

Transferência bancária (por favor envie cópia de pagamento para a Leading):
AMBITY- NOVAS DINAMICAS DE TURISMO, SA
Largo da Lagoa, nº 15 F - 2795-116 Linda-a-Velha
e-mail: apmgf@leading.pt

Fax: 217 712 639

Banco: Barclays
NIB: 0032.0463.00201250931.27
Fatura/Recibo (a emitir em nome de): __________________________________________________________________________________________
Contribuinte nº: ____________________________________________________________________________________________________________
Morada: ___________________________________________________________________________________________________________________
Localidade: ________________________________________ Código Postal:_______________________ País: _________________________________

Responsabilidade: É recomendada a realização de um seguro pessoal de viagem, uma vez que a APMGF e a Leading atuam apenas como agentes dos serviços de
alojamento, transportes e viagens de serviço e em nenhuma circunstância serão responsáveis por atos ou imperfeições em caso de desordem, danos, extravios,
acidentes, retardamentos ou anomalias de qualquer espécie, quer sejam durante as montagens e organização por parte das pessoas encarregues ou pelas pessoas
contratadas para o efeito. Os hotéis bem como os serviços de transporte estão em consonância com as normas e condições gerais que são oferecidas ao público em
geral. A APMGF reserva-se o direito de fazer as alterações que julgue necessárias sem qualquer aviso prévio às partes abrangidas. Todos os acontecimentos estão
sujeitos às leis Portuguesas em vigor.

Por favor envie esta ficha devidamente preenchida para a Agência Oficial

Data de recepção: ____/____/____

LEADING
largo da lagoa, nº 15 F . linda-a-velha 2795 116 | t: +351 217 712 634 | f: +351 217 712 639
www.leading.pt / apmgf@leading.pt

Nº da inscrição: _________________
YOUR CONGRESS ORGANISER

Reserva de Grupo: _______________

